ČTVRTLETNÍK PRO OBCE HUNČICE, KOŠETICE, LIPNO, LÍŠŤANY, LUHOV,
NÁKLOV, PÍSEK, TŘEBOBUZ
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ROČNÍK IV.

OKÉNKO PANÍ STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v dnešním zpravodaji obce bych se chtěla pozastavit nad splaškovými vodami ve všech lokalitách, které
pod Líšťany spadají.
Nejprve bych začala obcí Líšťany. Obec Líšťany má čistírnu odpadních vod, ale bohužel na tuto čistírnu
odpadních vod se nedají vyvážet žumpy z okolních vesnic, jelikož nemá takovou kapacitu. Na Zastupitelstvu obce
měl pracovník, který tuto čistírnu obsluhuje, připomínky k tomu, co všechno se na čistírnu dostane. Nevím, jak je
možné, že na čistírně v hlavních česlích uváznou dámské potřeby, dětské pleny, různé hadry nebo dokonce
kuchyňské nádobí. Chtěla bych proto touto cestou požádat občany Líšťan, aby si vážili toho, že tuto čistírnu vůbec
mají (je velké plus, že nemusí shánět, kdo jim splaškové vody vyveze a i tento vývoz je v dnešní době ne zrovna
laciná záležitost) a podle toho se také k čistírně odpadních vod chovali. Měli bychom si všichni uvědomit, že
v případě ucpání této čistírny (nebo jakékoliv kanalizační větve) finanční náklady vynaložené na opravu půjdou
opět za námi občany Líšťan ve formě stočného.
A nyní k okolním vesnicím. V roce 2008 jsme nechali zpracovat studii odkanalizování místních částí
obce Líšťany. Ve studii má každá obec vyřešenou splaškovou kanalizaci s ukončením na kořenovou čistírnu
odpadních vod (mimo obce Písek, která nemá potřebný spád). Možná si nyní řeknete, proč zrovna kořenové
čistírny odpadních vod. Z jednoho prostého důvodu: jelikož nejsou tyto čistírny odpadních vod tak finančně
nákladné při výstavbě, provoz nezatíží obec dalšími finančními prostředky a nepotřebují takovou údržbu jako
klasické. Každá obec má předběžný rozpočet na tuto realizaci např. obec Náklov 1 460 000 Kč, obec Třebobuz
3 420 000 Kč nebo Hunčice 3 675 000 Kč, celková cena na všechny lokality je 26 700 000 Kč. Což je v současné
době částka, kterou obec nemůže investovat. V současné době se snažíme vyřešit v každé z lokalit jednotnou
kanalizaci, na kterou se může každý vlastník nemovitosti napojit s domácí čistírnou odpadních vod. V obci Luhov
se již pracuje na stavebním povolení II. etapy projektové dokumentace. Na základě stavebního povolení se
okamžitě začne s realizací jednotné kanalizace. Pro obec Třebobuz se již zpracovává projektová dokumentace na
jednotnou kanalizaci. V obci Písek se nechá vypracovat projekt a realizaci bychom chtěli spojit s vyčištěním
obecního rybníka. V obci Hunčice nyní kupujeme od Státního statku Jeneč komunikaci, která vede od farmy Ing.
Jílka k p. Nechutnému, protože zde není také vybudována kanalizace, po jejím vybudování bychom ji napojili na
již vybudovanou kanalizaci. V dalším roce bychom chtěli pokračovat ve zpracování projektové dokumentace pro
zbývající lokality a postupně projekty realizovat.
Je mi velice líto, že se na okolní vesnice nemyslelo již v minulosti (třeba, že se při budování čistírny
odpadních vod v Líšťanech nepočítalo s vývozem splašků i z okolních vesnic). Ale pevně věřím, že zastupitelé,
které jste si zvolili, budou dělat vše pro to, aby se tato situace v každé obci zlepšila.
Vaše starostka

REVIZE KOMÍNŮ
Obec Líšťany zajistí revize komínů jak na plynové topení, tak na topení tuhými palivy pro celou lokalitu
Obecního úřadu.
Cena 650,- Kč za komín plynového topení obsahuje vymetení, kontrolu úniku OXIDU CO + vystavení
revizní zprávy.
Cena 650,- Kč za komín na tuhá paliva obsahuje vymetení + vystavení revizní zprávy.
Prosíme zájemce aby se telefonicky přihlásili na OÚ Líšťany č.tel. 377 915 101. O přesném termínu
budou zájemci písemně informováni.
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INFORMACE
DOPRAVA DO ORDINACE MUDR. IVETY MÁCHOVÉ VE VŠERUBECH
Doprava k lékaři je organizována vždy jednou za čtrnáct dní a to v termínech 12.7. 2011,
26.7. 2011, 30.8. 2011, 13.9. 2011(je to vždy úterý), 26.9. 2011 (pondělí)
Odjezd je stanoven na 9.00 hod. z Líšťan od autobusové zastávky a v 9.15 hod.
z Hunčic také z autobusové zastávky.

!!! POZOR JEDNA ZMĚNA !!!
Termín 7.7. 2011 se ruší z důvodu čerpání řádné dovolené MUDr. Máchové.
Pokud některý občan z okolních obcí také navštěvuje ordinaci MUDr. Yvetty Máchové
a měl by o tuto službu zájem, nechť se pro bližší info obrátí na OÚ.
KALENDÁŘ A POPLATKY ZA SVOZ ODPADU (TKO) V ROCE 2011
Cena činí 500,- Kč za osobu/rok.
PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH SVOZŮ ODPADU V ROCE 2011:
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UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU
V těchto dnech se na obecní úřad vrátily nevyzvednuté doporučené dopisy, které adresáty
upozorňovaly na skutečnost, že do dnešního dne nemají zaplaceny poplatky za TKO 2010.
Upozorňujeme, že nevyzvednutím doporučeného dopisu poplatek za TKO nezmizí. Vrácený
doporučený dopis je podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád po deseti dnech uložení na poště
považován za doručený.
Upozorňujeme naše spoluobčany, kterých se to týká, že se vystavují možným soudním
exekucím. Poplatek, který je ve výši několika stokorun se tak rázem navýší na tisícikoruny.
Proto, pokud nemáte ještě uhrazeny poplatky za rok 2010, Vás žádáme o okamžitou
nápravu, ať se vyhnete zbytečným výdajům.
KULTURA V OBCI, SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ, ZPRÁVY ZE ŠKOLY
I NA MALÉ VESNICI SE LIDÉ UMÍ BAVIT
Již potřetí se sešli rodáci a přátelé Luhova o Velikonocích na Bílou sobotu 23. dubna 2011.
V odpoledních hodinách si přítomní mohli prohlédnout zajímavosti této malé vesničky.
Mnozí účastníci toho využili a kromě procházky po vsi, zavítali i na farmu Tříska potěšit se
pohledem na koně a také do luhovského zámku a parku, který jej obklopuje. Večer se pak dobře
jedlo, pilo, besedovalo, tančilo, zpívalo a také soutěžilo. Velký úspěch sklidila soutěž „Luhováci
mají talent“.
Podle ohlasů se všem líbilo, všichni se dobře pobavili a odcházeli v dobré náladě.
Organizátoři mají radost, že se setkání vydařilo a všem děkují za velikou účast a spolupráci.
Jiřina Mádrová
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:

Jubilanti od 1. 7. 2011 - 30. 9. 2011

60 let
Pavelka Jaroslav, Luhov 42
Skuhravá Marie, Líšťany 85
Kučera Lubomír, Lipno 43

65 let
Humlová Jaroslava, Líšťany 23
75 let
Krauz Václav, Hunčice 7

70 let
Heráková Anna, Luhov 42

KRONIKA/HISTORIE
… v dnešním Zpravodaji Vám přinášíme 1. díl o historii líšťanského zámku
LÍŠŤANSKÝ ZÁMEK
Líšťany se jako osada poprvé připomínají k roku 1115 v panovnických donacích benediktinského kláštera
v Kladrubech. Šlo jen o dar jednotlivé poddanské usedlosti a vlastnictví zbytku osady není známé.
Ve středověku zde stála tvrz. Na jejích základech byl v 1. čtvrtině 18. století vystavěn čtyřkřídlý barokní
zámek. Součástí zámeckého areálu je rozlehlý hospodářský dvůr, v jehož organismu je zakomponován i renesanční
pivovar s dochovaným polokruhem s klenutým portálem a sgrafity. Velká zámecká budova, v minulosti opatřená
mansardovou střechou, je dnes ve zříceninách. Přízemí je klenuto valenými klenbami s výsečemi. V patře při hlavním
průčelí s výraznými náročnými rizality a s balkonem orientovaným k dnes zpustlému parku, býval velký sál s krby.
Poblíž zámku stojí kamenná kašna.
Od 13. století jsou známa jména světských šlechtických majitelů, ale o existenci šlechtického sídla až do
16. století jsou svědectví jen v jejich predikátech.
Roku 1269 vystupuje listinný svědek Predota s Leščan se synem Bohuslavem.
Od druhé poloviny 14. století jsou Líšťany sídlem panošské větve rodu Gutenštejnů. Po polovině 15. století
přešly Líšťany do držení rytířské rodiny z Hrádku. Roku 1523 je zápis o Vilémovi Příchovském z Příchovic. Tedy další
rod na Líšťanech.
Roku 1552 vystupuje jako majitel rod Černínů z Chudenic. Líšťany zůstaly v držení černínské větve do roku
1628, kdy koupil statek Líšťany s příslušenstvím Václav Příchovský z Příchovic na Lomi. Příchovští drželi Líšťany až
do roku 1660, kdy „dluhy přetížený a zruinovaný stateček“ s poněmčeným názvem Lichtenstein prodali Antonínu
Steinbachovi, hejtmanovi dolnosaských statků.
Roku 1727 je panství Líšťany prodáno říšskému dvornímu radovi Juliu Xaverovi říšskému hraběti Hamiltonovi
z Dörrenkruthu.
Je velmi pravděpodobné, že Steinbach, který si v Čechách vytvářel novou šlechtickou základnu a reprezentaci,
provedl i první přeměnu středověké tvrze na zámecké sídlo. Naopak, Hamilton se zdržoval převážně na svých
rakouských statcích, takže Hamilton nanejvýše zámek dokončil, ale určitě by takovou přestavbu nezačal. Rod
Hamiltonů měl statek a tudíž i zámek v držení necelé půlstoletí.
V roce 1771 koupil tento celek císařský rada a vrchní nadlesní v království českém a přísedící českého
gubernia Josef Maxmilián říšský hrabě Kinský na Pirkštejně, Svojci a Prášilech.
Prodejem roku 1782 přešel tento celek na Annu Marii svobodnou paní ze Schirdingu. A roku 1799 jej koupil
císařský komorník Maria Václav Bořek hrabě Dohalský z Dohalic, k dlouhé řadě statků, které již v Čechách vlastnil. Po
jeho smrti se dochoval soudní popis a inventář zanechaného majetku včetně Líšťan. Odhadní protokol je velmi
podrobný a čítá mnoho stran. Datován je dnem 17. 4. 1824.

… další osudy líšťanského zámku přineseme v příštím čísle našeho Zpravodaje
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